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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Tudta? Egy túlárazott, túlmutyizott stadion egyetlen öltözőjének árából
ki lehetne fizetni több SMA beteg kezelését is? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt hetekben példamutató összefogásba kezdett az ország a 6 éves izomsorvadásos kislány, 
Noémi gyógyulása érdekében.

Nem véletlenül váltott ki az emberekben felháborodást és csalódást a hír, hogy a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) nem támogatja Noémi kezelését, miközben 
a kormány naponta szór ki milliárdokat látszatberuházásokra és külföldi kórházakra.

Az ilyen pofátlan költekezések mellett Önök szerint meg lehet magyarázni azt, hogy gazdaságilag 
nem éri meg egy kislány gyógyulásába befektetni? Üresen álló stadionba azonban igen?

Noémi esete lavinát indított el. Több megkeresést kaptam SMA-s és más, ritka betegséggel küzdő 
honfitársunktól. Sok külföldi publikációt küldtek, melyek alátámasztják a kezelés sikerességét, 
vagyis pont azt, aminek hiányára hivatkozva elutasította őket a NEAK! Idézek Tímea leveléből, 
hátha elindít Önökben némi emberséget: 

…”az eszköztelenség a legrosszabb az egész helyzetben, érintettként is. Mivel minden elutasított 
beteg elutasításának indoklásában az szerepelt, hogy az adott esetben nem bizonyított a kezelés 
hatékonysága, nemrég nekiálltunk páran összeszedni az elmúlt időben megjelent külföldi 
publikációkat, amik a mi igazunkat - és a kezelés hatékonyságát - támasztják alá. Ezekben a 
cikkekben, épp a hiányolt adatok, esetek szerepelnek a hatásosságról. Persze szívesen dolgozunk 
a NEAK helyett (…) Nem tudom, kinek a rosszabb, aki gyerek, és csak annyit fog fel az egészből, 
hogy lehetne segítség, amit nem kap meg, vagy a felnőttnek, aki átlátja, hogy gazdaságilag ez 
valóban nem egy rentábilis dolog...csak hát ki dönti el, mennyit is ér egy emberi élet?”



De beszéljenek kicsit a számok, a teljesség igénye nélkül:

Pancho Aréna, Felcsút: 3600 férőhelyes. Átlagnézőszám a szezonban: 1701. Ára: 3,8 milliárd 

Nagyerdei Stadion, Debrecen: 20 340 férőhelyes. Átlagnézőszám a szezonban: 3 010. Ára: 13,5 
milliárd 

Groupama Aréna, Ferencváros: 23 000 ezres. Átlagnézőszám az előző szezonban bajnokikon: 7 
732. Ára: 19,5 milliárd. 

Puskás stadion: 100 milliárd 

Látják? Van itt pénz! Csak sajnos nem arra, amire kéne. Több ezer honfitársuk próbál segíteni, 
miközben azt látjuk, az általunk befizetett közpénz milliárdok az egészségügy helyett a haverok 
zsebébe és feneketlen kútba folynak.

Kérdezem a tisztelt Miniszter urat, Önök mit tesznek Noémiért és a ritka betegséggel küzdő 
honfitársainkért?

Tisztelettel:

Rig Lajos
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